Aangepaste lestijden per
31 augustus
Zoals bekend zijn wij sinds
31 augustus gestart met de
nieuwe lestijden. In de
avond starten de lessen om
half 7 en in het weekend
worden er dubbele uren
gedraaid. Dit heeft als
voordeel dat de
evenementen op zaterdag
ook eerder starten! Mocht je
nog vragen hebben omtrent
de nieuwe tijden, stel ze
gerust!

Clinic Working Equitation
Zaterdag 31 oktober komt
internationaal WE ruiter
Henri Jacobsen een clinic
geven. Bij het beoefenen
van deze tak van sport komt
niet alleen behendigheid
maar ook controle en
netheid kijken. Alles wordt
op stijl gereden.
Er wordt gereden in
groepjes van 2 personen in
45 minuten. Kosten zijn €40
per persoon. Opgeven kan
via de mail!

Stap en draf rit
Zondag 13 september om
12.00 uur staat nog een
stap en draf rit gepland.
Deze rit is ook te gebruiken
als inhaalles. Geef je snel
op!

Verzorgers
Toets moment voor huidige
en nieuwe verzorgers staat
ingeroosterd op zaterdag 26
september.

Inhaallessen & vakantie
De lessen die gemist zijn
door vakantie of afgezegd
zijn door ons kunnen
ingehaald worden tot 31
oktober, wacht niet te lang
met het inplannen van een
les. Ook spring/zit lessen of
vrij rijden is te gebruiken als
inhaalles.

FNRS dressuur proeven
De wintercompetitie gaat
weer van start!
Een beetje anders dit jaar is
dat er geen prijsuitreiking
wordt gehouden aan het
einde van de rubriek. Je
kunt je prijs ophalen in de
week na afloop van de
wedstrijd. Dit in verband
met het maximaal aantal
personen in de
kantine/horeca. Per
wedstrijd zal ook
gecommuniceerd worden
wat de wijzigingen zijn mbt
de maatregelen. Opgeven
kan via de mail of in de
kantine.
FNRS wintercompetitie:
Zaterdag 3 oktober
Zondag 1 november
Zaterdag 21 november
Zaterdag 19 december
Zaterdag 2 januari
Zondag 17 januari
Zaterdag 27 februari
Zondag 21 maart FINALE

Springwedstrijden
Ook deze winter worden er
weer diverse
spring/vaardigheid
wedstrijden georganiseerd.
Mee doen aan de
springwedstrijd kan al vanaf
F3 niveau, waarbij je instapt

bij het stijl springen. Meer
informatie? Vraag gerust je
instructrice.
Springwedstrijden:
Zaterdag 24 oktober
Zaterdag 28 november
Zaterdag 16 januari
Vrij rijden
Er zijn op verschillende data
nog vrij rij momenten
ingepland. Je mag van
11.00 tot 12.00 uur rijden,
en rijdt hierbij voor je zelf.
Je kunt deze moment ook
gebruiken als inhaalles of
als extra rij mogelijkheid.
Schrijf je in voor:
13 september
25 oktober
29 november
13 december
Guppen
In de herfstvakantie is er
een speciale guppendag!
De hele dag bij de pony’s,
poetsen, spelletjes doen en
2 keer rijden. Geef je snel
op via de mail. (Kosten €35)
Guppenwedstrijden staan
gepland op zaterdag 14
november en zaterdag 20
februari.
Trainingsdagen
Tijdens deze trainingsdagen
gaan we dieper in op de
theorie en deze natuurlijk
toepassen in de praktijk.
Kosten €80, per dag
minimaal 6 en maximaal 8
deelnemers.
Geplande dagen:
Zondag 20 september
springen alle leeftijden
Zaterdag 17 oktober
dressuur 16 +

Dinsdag & woensdag 20 en
21 oktober training2daagse
jeugd (kosten €130)
Dinsdag 29 december
springen alle leeftijden
Woensdag 30 december
ochtend dressuur (halve
dag, kosten €45)
Zaterdag 9 januari dressuur

Spring & zit les
Zondag 18 oktober
Zondag 15 november
Zondag 20 december

Lessenwedstrijd 2021
op zondag 7 maart!
TREC
In november hebben de
thema maand TREC,
waarbij natuurlijk ook een
TREC wedstrijd hoort. Kun
je het hek openen, het
labyrint rijden en
slalommen? Geef je snel op
voor zondag 22 november!
Natuurlijk gaan we in de
lessen oefenen.
Workshop middag thema
wedstrijd
Wil je graag goed leren
invlechten en weten waar je
op moet letten tijdens het
voorlezen van een proefje?
Geef je snel op voor deze
leerzame middag op vrijdag
23 oktober. Ook geschikt
voor ouders.

Vrijspringen voor
pension paarden op
zondag 6 december!

Voor alle activiteiten
bekijk de nieuwe kalender
op
www.manegezeewolde.nl

